
INSTRUÇÃO NORMATIVA  nº 2/SEA - de   5/5/2010 
  

Estabelece normas e procedimentos para as consignações facultativas em folha de pagamento 
dos servidores públicos civis e militares ativos e inativos e pensionistas da administração direta 
e indireta, e estabelece outras providências. 

  

O SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
que determina o art. 27, do Decreto nº 2.836, de 11 de dezembro de 2009 e art. 22  do 
Decreto nº 2322, de 12 de maio de 2009 , 

  

Considerando o disposto no inciso X , do artigo 12, do Decreto nº 2836/09, que dispõe sobre a 
competência da BESCOR, de implementar rotinas administrativas relativas ao fluxo do 
processo das consignatárias sob sua competência,  em conjunto com a SEA; 

  

Considerando o disposto nos § 2º e § 3º do artigo 13, do Decreto nº 2836/09, que tratam dos 
procedimentos operacionais informatizados entre a BESCOR, SEA, SEF e IPREV , e dos pedidos 
de credenciamento, recadastramento e renovação de apólice e seus reflexos; 

  

Considerando a necessidade de se estabelecer, por meio da análise, coordenação e orientação 
técnica jurídica, da normatização e regulação dos procedimentos administrativos necessários a 
atender as demandas originárias das consignações facultativas, em especial, àquelas por 
imperativo de decisão judicial; 

  

Considerando, o disposto no artigo 14, do Decreto nº 2836/09, que trata dos repasses do 
Tesouro do Estado - Secretaria de Estado da Fazenda às consignatárias, decorrente dos 
descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores  pela Secretaria de Estado da 
Administração, e do  repasse  da consignatária à BESCOR  dos créditos devidos, em 
conformidade com o artigo 23, do mesmo decreto. 

  

 RESOLVE: 

  

Estabelecer normas e procedimentos para as consignações facultativas em folha de 
pagamento dos servidores públicos civis e militares.  da Administração Direta, Autarquias e 
Fundações, e o faz nos seguintes termos: 

  



1 - DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DAS CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS SOB 
RESPONSABILIDADE DA BESCOR:  

  

1.1 - Obtenção do código de consignatária e de desconto. 

  

I - O pedido de credenciamento das entidades mencionadas pelo art. 6º, do Decreto nº 
2836/09, deverá atender as exigências do Decreto nº 2322/09 e normas posteriores que 
venham a tratar do credenciamento, e deverá ser encaminhado a BESCOR, que efetuará a 
competente análise técnica, sendo: 

  

a) No caso de proposta de apólice de seguros, o contrato deverá constar o Governo do 
Estado como estipulante, sendo a Corretora Oficial do Estado de Santa Catarina, de Seguros e 
Administradora de Bens - BESC S/A, Corretora de Seguros e Administradora de Bens - BESCOR, 
o órgão de representação governamental; 

b) O pedido administrativo que venha tratar de análise técnica das apólices de seguro já 
estipuladas e as renovações e propostas a serem apresentadas pelas entidades consignatárias, 
deverá ser encaminhado a BESCOR; 

c) Nos demais pedidos de credenciamento de entidades não securitárias, aplica-se a 
relação entre as partes, nos termos da letra "a" em procedimento de convênio ou contrato, 
das entidades sob responsabilidade da BESCOR;   

d) O credenciamento, recadastramento, suspensão e descredenciamento das entidades 
mencionadas pelo art. 6º, do Decreto nº 2836/09, caberá a BESCOR; 

  

II - A criação do código da consignatária e de desconto, referida no art. 6º, do Decreto 
nº2836/09, caberá a Gerência de Remuneração Funcional - GEREF, da DGRH/SEA, sendo: 

a) O pedido de credenciamento de proposta de seguros depois de instruído pela BESCOR, 
e demais consignatárias sob responsabilidade da mesma, deverão ser encaminhado a 
COJUR/SEA, a qual se limitará a encaminhar `a GEREF para a criação de código e demais 
providências; 

b) A GEREF, após concluir seus trabalhos, deverá encaminhar os autos à COJUR/SEA para 
que a mesma formalize o encaminhamento devido relativo aos órgãos de repasse financeiro; 

c) A COJUR/SEA após realizar seus trabalhos, encaminhará os autos a BESCOR para que a 
mesma adote os demais procedimentos operacionais e administrativos, em especial, junto ao 
SC-Consig; 

d) No caso de renovação ou alterações nas apólices de seguros em geral, que envolvam 
parametrização no código de desconto da seguradora, deverá a BESCOR, instruir o processo 



administrativo e concluí-lo, após submeter os autos à GEREF para as providências que o caso 
requer, que depois de concluído  deverá ser enviado àquele órgão; 

  

1.2 - Dos repasses financeiros devidos as consignatárias e a BESCOR, decorrente dos descontos 
auferidos em folha de pagamento do servidor ou militar:  

  

I - A Secretaria de Estado da Administração, após o processamento mensal da folha de 
pagamento, enviará ao tesouro do estado - Secretaria de Estado da Fazenda - SEF, o relatório 
por meio eletrônico, do desconto auferido em folha de pagamento daqueles códigos de 
descontos sob a responsabilidade da BESCOR, das consignatárias referidas no art. 6º, do 
Decreto 2836, de 11 de dezembro de 2009, sem quaisquer retenções;  

  

II - A SEF efetuará o repasse devido às consignatárias  referidas no art. 6º do Decreto n. 
2836/09.   

  

III - As consignatárias referidas no art. 6º, do Decreto n. 2836/09 deverão efetuar os repasses 
das obrigações determinadas, nos termos estabelecidos pelo art. 14 e 23, da citada norma, à 
BESCOR .   

  

IV - A BESCOR deverá adotar mecanismos de controle, supervisão e fiscalização das obrigações 
das consignatárias, em especial, relativo aos seus créditos devidos de repasse.   

  

1.3- Na ocorrência do sinistro, o seguro será liquidado obedecendo ao seguinte: 

  

I - O beneficiário dirigi-se-á ao Setorial/seccional de RH, ou BESCOR onde será dada orientação 
quanto à documentação necessária para dar início ao encaminhamento do benefício a ser 
requerido. 

  

II - Recebida a documentação pelo RH, será preenchido formulário próprio e encaminhado à 
Seguradora por correspondência - AR 

  

III - Após o procedimento referido no inciso anterior, a Seguradora encaminha a BESCOR a 
documentação exigida, para proceder revisão e demais providências, em especial, quanto ao 
pagamento do benefício. 



  

IV - A entidade consignatária, efetuará a liquidação do sinistro, e encaminhará o processo à 
BESCOR, para revisão e demais providências, conforme o caso. Após o parecer favorável da 
BESCOR a mesma devolverá o processo ao órgão/entidade de origem do servidor ou militar. 

  

1.4- A BESCOR será responsável pelo credenciamento de corretor, angariador, agenciador 
(Pessoa Física) de produtos e serviços securitários, saúde e capitalização, das consignatárias 
sob sua responsabilidade, sendo competente para disciplinar a matéria. 

  

1.5 - Inclusão do código de desconto em folha de pagamento. 

  

I - As entidades consignatárias cadastradas no SC-Consig e aquelas que vierem a se cadastrar, 
referidas no artigo 6º do Decreto 2836, de 11 de dezembro de 2009, mediante a autorização 
expressa do servidor ou militar para desconto em folha de pagamento, farão as inclusões no 
sistema, com o deferimento da BESCOR,  até o 10º (décimo) dia de cada mês, e o 
processamento será feito na folha do mês vigente. 

  

II - As entidades consignatárias não cadastradas no SC-Consig, referidas no artigo 6º do 
Decreto nº 2836, de 11 de dezembro de 2009, encaminharão a autorização expressa do 
servidor ou militar para desconto em folha de pagamento por meio de formulário próprio, com 
informações padronizadas pelo Órgão Gestor, à BESCOR , cito a Rua: Saldanha Marinho, 392, 6 
andar, Centro, Florianópolis, SC - Cep - 88010-450. Em conjunto com o encaminhamento físico 
das autorizações de desconto será enviado por meio eletrônico, para o e-mail 
consignação@bescor.sc.gov.br, o relatório das autorizações de desconto em arquivo com 
layout definido pela SEA, impreterivelmente até o 5º (quinto) dia de cada mês. 

  

III - A BESCOR encaminhará por meio eletrônico, para o e-mail cojurcons@sea.sc.gov.br , os 
arquivos com o relatório das autorizações de desconto das entidades consignatárias descritas 
no inciso anterior, impreterivelmente até o 10º (décimo) dia de cada mês. Posteriormente, a 
COJUR/SEA encaminhará os arquivos recebidos da BESCOR à GEREF/SEA, para inclusão dos 
dados em folha de pagamento dos servidores do Estado de SC. Após o processamento da 
prévia da folha em havendo inconsistências de dados nos arquivos, a GEREF/SEA, informará a 
COJUR/SEA e esta encaminhará à BESCOR, para resolução das inconsistências apresentadas. 
Após o processamento da folha definitiva, a COJUR/SEA encaminhará a BESCOR os respectivos 
arquivos de retorno.  

  



IV -  A inclusão dos beneficiários no SIGRH e no SIRH, referente as novas autorizações de 
desconto em folha de pagamento das entidades consignatárias referidas no artigo 6º do 
Decreto 2836, de 11 de dezembro de 2009, será cessada, ficando sobre responsabilidade da 
BESCOR o gerenciamento dos dados relativos aos beneficiários.  

  

V- Os procedimentos administrativos e computacionais, descritos nos incisos anteriores,  
poderão sofrer alterações por iniciativas que visem a melhorar o fluxo do processo, e  
aperfeiçoar  a rotina mensal de produção das operações processadas em folha de pagamento, 
ou por iniciativas que venham a reduzir o custo operacional das operações.    

  

1.6 - Exclusão do código de desconto em folha de pagamento. 

  

I - As entidades consignatárias cadastradas no SC-Consig e aquelas que vierem a se cadastrar, 
referidas no artigo 6º, do Decreto 2836, de 11 de dezembro de 2009, mediante o 
requerimento expresso do servidor ou militar de cancelamento de autorização de desconto 
em folha de pagamento, farão as exclusões no Sistema com o deferimento da BESCOR, até o 
10º (décimo) dia de cada mês, sendo que o processamento será feito na folha do mês vigente. 

  

II - As entidades consignatárias não cadastradas no SC-Consig, referidas no artigo 6º do 
Decreto nº 2836, de 11 de dezembro de 2009, encaminharão o requerimento expresso do 
servidor ou militar, de cancelamento ou de autorização de desconto em folha de pagamento, 
por meio de formulário padrão (disponível no Portal do Servidor) à BESCOR , sito a Rua 
Saldanha Marinho, 392, 6 andar, Centro, Florianópolis, SC - Cep - 88010-450. Em conjunto com 
o encaminhamento físico dos requerimentos de cancelamento de desconto em folha de 
pagamento, será enviado por meio eletrônico, para o e-mail consignação@bescor.sc.gov.br, o 
relatório mensal dos cancelamentos de desconto em arquivo com layout definido pela SEA, 
impreterivelmente até o 5º (quinto) dia de cada mês. 

  

III - A BESCOR encaminhará por meio eletrônico, para o e-mail cojurcons@sea.sc.gov.br , os 
arquivos com o relatório dos requerimentos de cancelamento de desconto das entidades 
consignatárias descritas no inciso anterior, impreterivelmente até o 10º (décimo) dia de cada 
mês. Posteriormente, a COJUR/SEA encaminhará os arquivos recebidos da BESCOR, à 
GEREF/SEA, para exclusão dos dados em folha de pagamento dos servidores e militares do 
Estado de SC. Após o processamento da prévia da folha, em havendo inconsistências de dados 
nos arquivos, a GEREF/SEA, informará a COJUR/SEA e esta encaminhará a BESCOR para 
resolução das inconsistências apresentadas. Após o processamento da folha definitiva a 
COJUR/SEA encaminhará à BESCOR os respectivos arquivos de retorno.  

  



IV - Os requerimentos de cancelamento de desconto em folha das entidades consignatárias 
descritas no inciso II, enviados por meio dos setoriais/seccional de RH deverão ser 
encaminhados à BESCOR , sito a Rua Saldanha Marinho, 392, 6 andar, Centro, Florianópolis, SC 
- Cep - 88010-450, impreterivelmente até o 5º (cinco) dia de cada mês para o processamento 
ser feito na folha do mês vigente. 

  

1.7 - Alteração do valor do código de desconto em folha de pagamento 

  

I - Os procedimentos administrativos e operacionais obedecerão às rotinas e fluxo 
determinado  nos moldes do item 1.6 desta Instrução Normativa. 

  

2 - DO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA: 

  

2.1 - A decisão que fixa nova margem consignável, ou suspende os descontos em folha de 
pagamento, implicará em medidas operacionais administrativas, sendo: 

  

I - A decisão judicial que impõe de imediato a alteração da margem consignável estabelecida 
pela regra geral ao servidor ou militar público estadual, implicará em determinar ao 
consignado uma nova fixação de margem individual que ficará bloqueada em sua folha de 
pagamento. 

  

II - O reflexo decorrente da situação  "I " acima, implicará em determinar que o servidor ou 
militar(consignado),  não mais estará sujeito a margem fixada pela regra administrativa 
emanada pela SEA,  no estrito cumprimento da Decisão Judicial; 

  

III - Na Decisão Judicial que impõe a suspensão imediata dos descontos em folha de 
pagamento, o servidor ou militar (consignado), ficará com sua margem bloqueada, e com seu 
contrato suspenso até apreciação do julgamento do mérito da Ação Judicial. 

  

IV-  No Mérito, caso o servidor tenha Sentença Favorável, que tratou de fixar nova margem 
consignável, implicará em determinar ao estado, que para esse consignado a margem deva ser 
fixada nos termos da sentença judicial, ficando o mesmo fora da regra geral da norma que fixa 
a margem consignável.    

  



 3 - DA REGULARIDADE DA CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA:     

  

3.1 - Da situação de regularidade da consignatária: 

  

I - È vedada à utilização do código de desconto eventual para fins de empréstimos ou 
financiamentos das entidades mencionadas nos incisos I e II, do Art. 3º do Decreto nº 2.322, de 
12 de maio de 2009, sendo: 

  

a) A existência de situação contrária ao disposto nos termos constantes no inciso I, acima, é 
flagrante de irregularidade, devendo a consignatária referida nos incisos I e II do Art. 3º do 
Decreto nº 2322/09 adotar providências administrativas, visando a transferir os descontos 
auferidos em folha de pagamento por meio do código de desconto eventual, dos empréstimos 
ou financiamentos, para fins de regularidade; 

b) A transferência dos créditos devidos por meio do código eventual, em se tratando da 
situação de irregularidade de desconto de empréstimo ou financiamento, deverá ocorrer 
desde que seja através de consignatária credenciada no Governo do Estado, que atuem como 
instituição financeira, para fins de regularidade. 

c) Excepcionalmente, em se tratando de servidor(consignado), com margem  40% (quarenta 
por cento) totalmente comprometida, será assegurado a utilização da margem adicional de 
10% (dez por cento), para fins de enquadramento na regra geral da norma e regularidade da 
consignatária. 

  

3.2 - Da liquidação do financiamento do Cartão de Crédito: 

  

I - Aplica-se subsidiariamente às regras do Cartão de Crédito, os mesmos critérios adotados 
para o empréstimo, quando da liquidação do financiamento do mesmo. 

  

3.3 - Da compra de dívida: 

  

I - A consignatária substituída deverá informar o saldo devedor nos termos solicitados pela 
consignatária compradora.   

  

3.4 - Da reestruturação da dívida: 



  

I - Somente será admitido a margem adicional de 10% (dez por cento), nos termos do inciso V 
do § 2º do art. 8º do decreto nº 2.322, de 12 de maio de 2009, ao servidor (consignado),  em 
procedimento de reestruturação de dívida.       

  

II - Na nova operação financeira deverá ser evidenciada a redução dos valores mensais das 
parcelas ou do prazo estabelecido. 

  

III - As disposições contidas no inciso II acima, serão submetidas à auditoria mensal. 

  

4 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

   

4.1 - Caberá à BESCOR, proceder a edição de normas específicas às consignatárias sob sua 
responsabilidade. 

  

4.2 - Fica estabelecido o prazo de até 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta Instrução 
Normativa, para que as consignatárias enquadradas no item "3" adotem as providências 
visando a enquadrar-se nas regras gerais das consignações, sob pena de sanções 
administrativas. 

  

4.3 - No prazo máximo de 30 (trinta) dias a Cojur/ SEA encaminhará toda a documentação 
relativa ao credenciamento das consignatárias, sob a responsabilidade da BESCOR, para 
registro,  controle, supervisão e fiscalização da mesma.  

  

4.4 - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

  

4.5 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

  

PAULO ELI 

Secretário de Estado da Administração 
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